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Sambutan Sadr MKAI
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu,

 Alhamdulillah, berkat Karunia dan Rahmat Allah 
SWT akhirnya buku ini bisa diterbitkan. Sebagaimana 
yang diatur dalam Pedoman Dasar Majelis Khuddamul 
Ahmadiyah, bahwa pendidikan dan pelatihan anggota 
Athfalul Ahmadiyah dibawah pengawasan dan tanggung 
jawab Khuddam. 

 Buku ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan 
pengurus dan para pendidik Athfal dalam memperkaya 
bahan rujukan dan referensi, sehingga buku ini  menjadi 
salah satu pedoman dalam memberikan dasar-dasar 
keilmuan serta petunjuk dalam mendidik anggota Athfal 
sesuai dengan tingkatan umurnya. Kami berharap para 
pengurus dan pendidik Athfal juga para orang tua bisa 
memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya. 

 Semoga Allah Ta’ala senantiasa memberikan 
pertolongan dan karunia-Nya kepada kita semua selaku 
pengurus dan orang tua dalam segala usaha untuk 
menyiapkan tunas-tunas muda Jemaat yang lebih 
berkualitas.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu,
Yang amat lemah

Dudung Abdul Latief
Sadr MKAI
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Assalamu’alaikum Wr.Wb.

 Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta’ala, 
karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah buku yang kami 
beri judul “Bustanul Athfal” ini dapat diterbitkan.

 Buku ini terdiri dari dua bagian, yaitu terdiri dari 
: Children Corner (Tanya Jawab Huzur IV rh. dengan Athfal), 
yang kami ambil dari Buku Children Corner  terbitan PPMKAI 
tahun 1997. Kemudian Sylabus Athfal (Petunjuk Ta’lim dan 
Tarbiyat bagi Para Orangtua Athfal dan Nazim Athfal), yang 
kami ambil dari Buku Sylabus Waqf-e-Nou terbitan Sekr.Waqf-
e-Nou tahun 2007.

 Buku ini merupakan buku saku bagi Athfal, orang 
tua Athfal, dan nazim Athfal untuk dijadikan bahan ta’lim dan 
tarbiyat dalam mendidik para Athfal.

 Semoga Allah Ta’ala memberikan taufik kepada kita 
semua agar dapat mengkhidmati Jemaat, Agama, Nusa, dan 
Bangsa.

    Wassalam yang lemah,

     Ahmad Abdurrahman
  Muhtamim Athfal PPMKAI

PRAKATA
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Asyhadu alla illaha illallahu wahdahu 
laa syarikalahu wa asyhadu anna 

Muhammadan abduhu wa rosuluhu

Aku berjanji akan selalu siap sedia 
untuk berkhidmat pada Islam, 

Ahmadiyah, Bangsaku, dan Negeriku.

Aku akan selalu berkata benar, tidak 
akan mencaci siapapun.

Dan Aku akan mendahulukan setiap 
usaha untuk melaksanakan perintah 

Hadhrat Khalifatul Masih, Insya Allah.

JANJI ATHFAL
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CHILDREN 
CORNER

TANYA JAWAB HUZUR IV rh. 
DENGAN ATHFAL
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1. Huzur  :       
 Siapakah dari antara para Khalifatul 
Masih yang tidak mempunyai hubungan 
kekeluargaan dengan Hadhrat  Masih Mau’ud 
a.s.?

Athfal  :  
 Hadhrat Maulana Hakim Nuruddin 
r.a. satu-satunya Khalifatul Masih 
yang tidak mempunyai hubungan 
kekeluargaan secara zahir dengan 
Hadhrat Masih Mau’ud a.s.

Athfal  : 
      Ayadahullahu Ta’ala Binasrihil Aziz 
(A.B.A.). Yang artinya tangan Tuhan Allah 
Yang Maha Tinggi beserta pertolongan-Nya 
Yang Maha Gagah. Kalimat ini ditambah di 
belakang nama Khalifah yang masih hidup

2. Huzur  :     
       Kata-kata apa yang harus kita tam-
bahkan diakhir nama seorang Khalifah 
yang masih hidup waktu menulis atau 
menyebutkannya.?
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3. Huzur  : 
          Siapakah nama Khalifah kedua Nabi Muhammad  
 S.A.W.?      

     Athfal  :  
    Hadhrat Umar bin Khattab r.a.

4. Huzur  : 
          Siapa sajakah dari antara 4 (empat) Khalifah   
 dari Rasulullah S.A.W. yang merupakan sahabat  
 Rasulullah S.A.W.?   

      Athfal  :  
    Semuanya adalah sahabat Rasulullah S.A.W.

5. Huzur  : 
          Siapakah nama Khalifah pertama Nabi Muhammad  
 S.A.W.?

      Athfal  :  
    Hadhrat Abu Bakar As-Shiddiq r.a.
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6. Huzur  : 
       Siapakah Khalifah dari Hadhrat Masih Mau’ud  
 a.s. yang melaksanakan haji?

     Athfal  :  
 Hadhrat Maulana Hakim Nuruddin r.a. dan   
 Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a.

7. Huzur  : 
       Siapakah nama Khalifah ke tiga Hadhrat Masih  
 Mau’ud  a.s.?

     Athfal  :  
         Hadhrat Mirza Nasir Ahmad r.a.

8. Huzur  : 
        Pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah Huzur  
 IV r.h. hijrah ke London dari Pakistan?

     Athfal  :  
  Tanggal 30 April 1984.
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9.  Huzur  : 
         Siapakah dari antara Khalifah Masih Mau’ud a.s.  yang  
 masa kepemimpinannya paling lama? Dan  berapa   
 lamanya?

       Athfal  :  
  Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a.   
 (Khalifah yang kedua dari Hadhrat Masih Mau’ud a.s.).    
   Lamanya 52 tahun.

10.  Huzur  : 
         Berapa lama Khalifatul Masih Awal dari Hadhrat            
 Masih Mau’ud a.s. (Hadhrat Hakim Nuruddin r.a.) 
 menjabat sebagai Khalifah?

       Athfal  :  
          6 (enam) tahun.

11.  Huzur  : 
        Setelah pengangkatan seorang Khalifah terjadi,           
 tugas apakah yang pertama kali harus dilakukan               
 oleh Khalifah yang baru?

       Athfal  :  
  Mengambil bai’at.
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12.  Huzur  : 
 Khalifah juga dikenal sebagai Amirul Mu’minin. 
 Apakah arti kata Amirul Mu’minin.?

        Athfal  : 
 Pimpinan (Amir) orang-orang mukmin (yang beriman)

13.  Huzur  : 
 Kalian tahu bahwa Hadhrat Usman r.a. diberi gelar  
 Dzun-Nurain, yang artinya orang yang mendapat  
 dua cahaya. Mengapa Beliau r.a. diberi gelar tsb?

        Athfal : 
 Karena Beliau menikahi dua puteri Rasulullah S.A.W.,  
 yang pertama dengan Hadhrat Rukayah dan yang  
 kedua dengan Hadhrat Umi Kulsum.

14.  Huzur  : 
 Dapatkah kalian menyebutkan 4 (empat) nama  
 Khalifah  sesudah Rasulullah S.A.W. dalam urutan  
 yang benar?

        Athfal  : 

1.  Hadhrat Abu Bakar As-Siddiq r.a.
2.  Hadhrat Umar bin Khatab r.a.
3.  Hadhrat Usman bin Affan r.a.
4.  Hadhrat Ali bin Abi Thalib r.a.
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15.  Huzur  : 
 Dapatkah kalian menjelaskan apa makna Khilafat  
 Rasyidah itu?

        Athfal  : 
 Khilafat Rasyidah itu adalah khilafat yang   
 didirikan setelah kewafatan Rasulullah S.A.W.

16.  Huzur  : 
 Jika seorang disebut khalifah, tapi kalau banyak  
 disebut apa?

        Athfal  : 
 Khulafaa.

17.  Huzur  : 
 Berapa lamakah jabatan seorang Khalifah?

        Athfal  : 
 Seumur hidup.

18.  Huzur  : 
 Pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah Huzur  
 ke-IV terpilih sebagai Khalifah?

        Athfal  : 
      12 Juni 1982.

1.  Hadhrat Abu Bakar As-Siddiq r.a.
2.  Hadhrat Umar bin Khatab r.a.
3.  Hadhrat Usman bin Affan r.a.
4.  Hadhrat Ali bin Abi Thalib r.a.
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19.  Huzur  : 
  Berapa lamakah masa kekhalifahan para  
  Khalifatur Rasyidah?

 Athfal: 
     Masa kekhalifahan Hadhrat Abu Bakar r.a.  
  adalah 2 tahun 3 bulan, Hadhrat Umar r.a.  
  adalah 9 tahun 6 bulan, Hadhrat Usman r.a.  
  adalah 12 tahun, Hadhrat Ali r.a. adalah 4  
  tahun 9 bulan.

20. Huzur : 
  Berapa lamakah masa kekhalifahan Hadhrat  
  Mirza Nasir Ahmad r.a. (Khalifah ketiga dari  
  Hadhrat Masih Mau’ud a.s.)?

 Athfal : 
  17 tahun.
 
21. Huzur : 
  Huzur IV r.h. telah banyak menulis   
  bermacam-macam syair. Apakah nama  
  kumpulan syair-syair Beliau itu?

 Athfal : 
  Kalam-e-Taher.

22. Huzur : 
  Di kota apakah Khalifatur Rasyidah   
  biasanya tinggal?

     Athfal  : 
  Madinah.
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23.  Huzur  : 
  Sebutkan nama-nama Khalifatur Rasyidah   
  yang menjadi syahid?

 Athfal : 
  - Hadhrat Umar r.a.
  - Hadhrat Usman r.a. 
     - Hadhrat Ali r.a.

24.  Huzur  : 
  Apakah jasa terbesar yang dicapai oleh   
  Hadhrat Usman r.a. selain pekerjaan-  
  pekerjaannya sebagai Khalifah?

 Athfal  : 
  Beliau menyusun / mengumpulkan ayat-  
  ayat Al-Qur’an menjadi satu mushaf yang   
  tadinya tertulis di berbagai tempat.

25.  Huzur  : 
  Pada masa Khalifatul Masih siapakah   
  saat terjadi perpecahan antara India dan   
  Pakistan pada tahun 1947?

 Athfal  : 
               Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a.

26.  Huzur  : 
  Siapakah nama ayah dari Hadhrat Mirza   
  Tahir Ahmad r.a.?
 Athfal  : 
            Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a.
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27.  Huzur  : 
 Sebutkan secara berurutan nama-nama Khalifatul  
 Masih dari Hadhrat Masih Mau’ud a.s.?

        Athfal  : 
 1. Hadhrat Hakim Nuruddin r.a.
 2. Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a.
 3. Hadhrat Mirza Nasir Ahmad r.a.
 4. Hadhrat Mirza Tahir Ahmad r.h.
 5. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad A.B.A.

28.  Huzur  : 
 Siapakah nama khalifah dari Hadhrat Masih   
 Mau’ud a.s. sewaktu Masjid London dibangun?

        Athfal  : 
 Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a.

29.  Huzur  : 
 Sebutkan kejadian yang amat penting setelah  
 Huzur berada di London?

        Athfal  : 
 Perayaan Seabad Jemaat Ahmadiyah dan MTA.
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30.  Huzur  : 
  Siapakah Khalifah dari Hadhrat Masih   
  Mau’ud a.s. yang diberi gelar atau panggilan   
 Mushlih Mau’ud?

 Athfal  : 
  Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a.

31.  Huzur  : 
  Siapakah diantara Khalifah Masih Mau’ud a.s.  
  yang menjadi sahabat Hadhrat  Masih Mau’ud  
  a.s.?

 Athfal  : 
  Hadhrat Hakim Nuruddin r.a. dan Hadhrat   
  Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a.

32.  Huzur  : 
  Siapakah diantara Khalifah Masih Mau’ud a.s.  
  yang hafidz Al-Qur’an?

 Athfal  : 
  Hadhrat Mirza Nasir Ahmad r.a.

33.  Huzur   : 
  Tanggal, bulan, dan tahun berapakah   
  berdirinya Nizam Khilafat di Jemaat 
  Ahmadiyah?

 Athfal  : 
  Pada tanggal 27 Mei 1908.
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34.  Huzur  : 
  Pada tahun berapakah Hadhrat Mushlih  
  Mau’ud r.a. dipilih sebagai khalifah?

 Athfal  : 
  Pada tahun 1914.

35.  Huzur  : 
  Disebut apakah ayat yang menjelaskan  
  tentang masalah khilafat?

 Athfal  : 
  Disebut ayat Istikhlaf.

36.  Huzur  : 
  Siapakah yang menyertai Rasulullah S.A.W.  
  pada waktu Beliau hijrah ke Madinah?

  Athfal  : 
  Hadhrat Abu Bakar r.a.

37.  Huzur  : 
  Apakah nama buku Hadhrat Masih Mau’ud  
  a.s. yang menjelaskan tentang adanya  
  khilafat di dalam jemaat Ahmadiyah?

 Athfal  : 
  Al-Wassiyat.
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38.  Huzur  : 
 Di dekat kuburan Hadhrat Muhammad S.A.W.   
ada dua kuburan lagi, kuburan siapa gerangan   
itu?

        Athfal  : 
 Kuburan Hadhrat Abu Bakar r.a. dan Hadhrat   
 Umar r.a.

39.  Huzur  : 
 Apakah nama tafsir Al-Qur’an yang telah ditulis   
oleh Hadhrat Mushlih Mau’ud r.a.?

         Athfal  : 
 Tafsir Kabir dan tafsir Shagir.

40.  Huzur  : 
 Diantara khalifah Hadhrat Masih Mau’ud a.s.   
 siapa-siapa sajakah yang pernah menjadi imam   
salat di masjid Fadhal London.?

        Athfal  : 
 Hadhrat Khalifah kedua, ketiga, dan keempat.

41.  Huzur  : 
 Pada masa Khalifah Rasulullah S.A.W. siapakah   
kemenangan dan kesuksesan yang besar telah   
dicapai.?

       Athfal  : 
 Hadhrat Umar r.a.
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42.  Huzur  : 
 Mengapa Hadhrat Abu Bakar r.a. dipanggil As- 
 Siddiq?

        Athfal  : 
 Karena Beliau menerima Islam tanpa kebimbangan  
 sedikitpun dan membenarkan semua pendakwaan  
 Rasulullah S.A.W.

43.  Huzur  : 
 Hadhrat Masih Mau’ud a.s. telah menyebutkan   
 tentang lembaga khilafat di dalam bukunya,   
 tapi disana tidak disebutkan kata “Khilafah”.   
 Kata apakah yang Beliau a.s. sebutkan sebagai   
 pengganti Khilafat?

        Athfal  : 
 Qudratus Sani’ah (Penampakan Qudrat Yang   
 Kedua).

44.  Huzur  : 
 Apa hubungan Hadhrat Abu Bakar r.a dengan   
 Rasulullah S.A.W.?

         Athfal  : 
 Hadhrat Abu Bakar r.a. adalah mertua Rasulullah   
 S.A.W.
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45.  Huzur  : 
  Siapakah yang menjadikan dan memilih  
  khalifah?

 Athfal  : 
  Allah S.W.T.

46.  Huzur  : 
  Apa hubungan Hadhrat Ali r.a. dengan  
  Rasulullah S.A.W.?

 Athfal  : 
  Hadhrat Ali r.a. adalah menantu   
  Rasulullah S.A.W.

47.  Huzur  : 
  Apa nama buku yag berisikan syair-syair  
  yang ditulis oleh Hadhrat Muslih   
  Mau’ud a.s.?

 Athfal  : 
  Kalam-e-Mahmud.
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48.  Huzur  : 
  Kalian telah mengetahui nama Khalifah
  Rasyidah dan semuanya telah masuk Islam 
  sebelum mereka menjadi khalifah. 
  Siapakah  dari mereka yang didoakan 
  khusus oleh Rasulullah S.A.W. untuk 
  menerima Islam?

 Athfal : 
  Hadhrat Umar r.a.

49.  Huzur  : 
  Berapa tahunkah masa kekhalifahan 
  Khilafatul Rasyidah berlangsung yang 
  melanjutkan misi Rasulullah S.A.W.?

 Athfal  : 
  30 tahun.

50.  Huzur  : 
  Apa hubungan kekeluargaan antara Huzur
  Khalifah ke-IV r.h. dengan Hadhrat   
  Masih Mau’ud a.s.?

 Athfal : 
  Hadhrat Mirza Tahir Ahmad r.a. adalah  
  cucu dari Hadhrat Masih Mau’ud a.s.
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51.  Huzur  : 
  Kata apakah yang  harus   
  kita pakai sewaktu    
  berbicara dengan khalifah  
  sebagai kata     
  penghormatan?

Athfal : Huzur.
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SYLABUS 
ATHFAL

PETUNJUK TA’LIM DAN TARBIYAT 
BAGI PARA ORANGTUA ATHFAL 
& NAZIM ATHFAL
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Usia 7-8 Tahun

•	 Pada	usia	ini	tugas	
seorang	ayah	

diantaranya	adalah	
membawa	anaknya	ke	

masjid.

•	 Ajarkan	Al-Qur’an	10	
juz	pertama

•	 Ikutsertakan	anak-
anak	dalam	badan	
Jemaat,	Athfalul	

Ahmadiyah.

•	 Jika	memungkinkan	
tahun	ini	anak	
berpuasa	1	hari.
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Untuk 6 Bulan 
   pertama

Allahummajalni minattawabiina wajaalni 
minalmutathohhiriin.

Artinya : “Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini dari 
orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah pula dari 

golongan orang-orang bersuci.”

1.  Ajarkan cara berwudhu.
2.  Ajarkan doa setelah wudhu  :

Sibaabul muslimi fusukun.

 Artinya : “Mencaci-maki seorang Mu’min adalah 
kefasikan”

3.  Ajarkan adab dan tatakrama di dalam masjid. 
4.  Ajarkan hadits ini dengan terjemahannya  :
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5.  Hafalkan janji Athfal.
6.  Hafalkan syair dari nazm : 
           Quran sabse aacha quran sabse piara.

1.  Ajarkan cara yang benar untuk melaksanakan salat.
2.  Hafalkan surah Al-Falaq dan An-Naas.
3.  Ajarkan tata-krama atau adab makan.
4.  Ajarkan hadits ini dengan terjemahannya :

Man laa yarham laa yurham

Artinya : “Siapa yang tidak berlaku kasih-sayang 
tidak akan dikasih sayang Tuhan”

Untuk 6 Bulan 
   pertama

Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya
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5.  Asmaaul Husna
  Hafalkan 4 nama dari Asmaaul husna, amal 
 kan dan berikan tarbiyat untuk berdoa dengannya,  
 yaitu :

a.  Rabbul Alamin
 (Tuhan Pemelihara Semesta Alam).

b.  Arrahman 
 (Yang Maha Pemurah).

c.  Arrahim 
 (Yang Maha Penyayang).

d.  Maaliki Yaumiddiin 
 (Yang Menguasai Hari Pembalasan).
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Usia 8-9 Tahun

•	Kalau	bisa	
tahun	ini	
ajarkan	

anak-anak	
berpuasa	

1	(satu)	hari.
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Untuk 6 Bulan 
   pertama

1.  Ajarkan hadits ini dengan terjemahannya :

Alaisallahu bikaafin ‘abdahu

Artinya : “Tidaklah Allah cukup untuk menolong 
hamba-Nya”.

Khoirukum manta’allamal qur’aana wa’allamahu

Artinya : “Orang yang terbaik diantara kamu adalah 
orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur’an.”

2.  Ajarkan bacaan salat dengan terjemahannya  
      sampai tahiyyat.
3.  Hafalkan 5 ayat dari surah Al-Baqarah.
4.  Ajarkan ilham Masih Mau’ud a.s. :
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Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya

Untuk 6 Bulan 
   pertama

5.  Ajarkan tata-krama (peraturan) dalam majelis   
     (pertemuan).
6.  Ajarkan makna Surah Al-Ikhlas.
7.  Ajarkan Al-Qur’an sampai juz 20.
8.  Hafalkan ayat Kursi.

1.  Hafalkan bacaan salat lengkap dengan   
      terjemahannya.
2.  Ajarkan adab (tata-krama) di dalam rumah dan di  
      sekolah.
3.  Ajarkan Al-Qur’an sampai khatam.
4.  Ajarkan hadits di bawah ini dengan terjemahannya:

Alhayaau khairun kulluhu

Artinya : “Rasa malu itu sesungguhnya baik”.
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5. Hafalkan ilham ini : 

6.  Hafalkan terjemah dari surah Al-Kautsar.

7.  Hafalkan 7 ayat dari surah Al-Baqarah.

8.  Asmaaul Husna 
  Hafalkan 6 nama Asmaaul Husna. Amalkan dan  
       berikan tarbiyat untuk berdoa dengannya, yaitu :

a.  Al-Gaffaru 
  (Yang Maha Pengampun)
b.  Al-‘Aliimu 
  (Yang Maha Mengetahui)
c.  As-Samiiu 
  (Yang Maha Mendengar)
d.  Ash-Shaafii 
  (Yang Maha Penyembuh)
e.  At-Tawaabu 
  (Yang Maha Penerima Taubat)
f.  Al-Hakim 
  (Yang Maha Bijaksana)

Mee tere tabligh ko zamin ke kinarung tak ponchaungga.

Artinya : “Aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh 
penjuru dunia.”
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Usia 9-10 Tahun

•	 Hendaknya	
ditegaskan	kepada	
anak-anak	untuk	
selalu	ikut	dalam	
salat	berjamaah,

•	 Kalau	bisa	anak-
anak	tahun	ini	

berpuasa	selama	2	
hari.

•	 Ajarkanlah	
kepada	anak-anak	

bersepeda.
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Untuk 6 Bulan 
   pertama

3.  Hafalkan doa qunut.
4.  Ajarkan arti dari surah Al-‘Ashr.
5.  Membaca buku Kamyabi ki Rahee 
  (jilid 1) dan menerangkan isinya.

1.  Ajarkan doa setelah wudhu :

2. Ajarkan hadits ini beserta artinya :

Allahummajalni minattawabiina wajaalni 
minalmutathohhiriin.

Artinya : “Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini dari orang-
orang yang bertaubat dan jadikanlah pula dari golongan 

orang-orang bersuci.”

Assa’idu man wu’izho bigairihi

Artinya : “Orang yang shaleh adalah orang yang 
mendengar nasihat orang lain.”
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Untuk 6 Bulan 
   pertama

7.  Asmaaul Husna 
  Hafalkan 5 Asmaaul Husna, amalkan dan berikan  
 tarbiyat untuk mengikutsertakan Asmaaul Husna  
 dalam berdoa, yaitu:

8.  Ajarkan adab atau tata-krama di jalan.

a.  As-Salamu 
  (Yang Maha Sejahtera)
b.  Al-Mu’min 
  (Yang Maha Mengamankan)
c.  Al-Muhaimin 
  (Yang Maha Memelihara)
d.  Ar-Rozzaaq 
  (Yang Maha Pemberi Rizki)
e.  Al-‘Azhiim 
  (Yang Maha Agung)
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Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya

1.  Ajarkan tata-krama (adab atau peraturan) di  
 perjalanan.
2.  Ajarkan terjemahan surah Al-Falaq dan An-Naas.
3.  Ajarkan hadits berikut ini dengan terjemahannya :

4.  Ajarkan bagaimana cara bertayamum.

5.  Baca buku Kamyabi ki Rahen 
  (Jalan Menuju Keimanan) jilid 2

6.  Hafalkan doa jenazah.
7.  Hafalkan surah Al-Fiil.

Laysalkhobru kaalmuaayanati

Artinya : “Apa yang kita dengar tidak seperti yang 
kita lihat.”
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Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya

Usia 10-11 Tahun

•	 Kalau	bisa	tahun	
ini	anak-anak	puasa	

lima	hari.

•	 Sylabus	yang	
lalu	anda	sudah	
menghafal	surah-

surah	pendek,	
syair-syair	(nazam),	
Asmaaul	Husna,	

dan	hadits-
hadits.	Lebih	bagus	

diulang	lagi.
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Untuk 6 Bulan 
   pertama

1.  Belajar dari Al-Quran yang harus hafal dengan  
 artinya, 17 ayat pertama surah Al-Baqarah, Al-Ashr,  
 Al-Fiil, dan Al-Kautsar.

2.  Hafalkan hadits-hadits berikut dengan artinya :

Innamal a’maalu bilniyyati

Artinya : “Sesungguhnya amal-amal itu dinilai dari niat 
si pelaku.”

Annaasu kaasnaanil mushti

Artinya : “Khalayak manusia adalah bagai sederet gigi 
sebuah sisir.”
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Untuk 6 Bulan 
   pertama

3. Hafalkan syair berikut ini :
  a.  Kabhi nusrat nehi milti dar-e-mulaa se gandun  
        ko. (Durusamiin). 
  b.  Tarana Atfal. (Kalam-e-Muhammad).

4. Hafalkan doa-doa dengan terjemahannya.   
 

Istainuu ‘ala injaail hawaaij bilkitmaan

Artinya : “Mintalah pertolongan bagi keperluan-
keperluanmu dengan cara berahasia.”

Alginaa ginannafsi

Artinya : “Kekayaan sejati adalah kekayaan hati.”

Alhayaau khoiru kuluhu

Artinya : “ Rasa malu itu sesungguhnya baik”

 Biasakan membaca doa-doa ini dalam sehari-
hari, misalnya doa mau makan, setelah makan, doa 
mau tidur, setelah tidur, doa untuk orangtua, dan doa 
qunut.
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5. Adab (sopan-santun atau aturan masuk masjid).  
 

6. Asmaaul Husna. 
  Setelah menghafal Asmaaul Husna ini   
  membiasakan doa dengan ini : 

 Adab-adab yang anda sebelumnya sudah 
dipelajari, biasakan memakai adab-adab ini dalam 
kebiasaan anda sehari-hari. Contohnya, adab masuk 
masjid, adab salat, adab di rumah, dan adab makan.

 Bacalah peristiwa-peristiwa tentang Nabi kita yang 
tercinta Hadhrat Muhammad Mustafa SAW. waktu ma-
sih kecil. Hadhrat Adam AS. adalah nabi Allah dan ba-
calah tentang kehidupannya.

7. Siirat : (tidak perlu terlalu detail). 

Rabbul ‘aalamiin, 
Arrohmaan-Nirrohiim, 
Maaliki yaumid-diin, 
Al Ghaffaaru, 
Al ‘Aliimu, dan 
As-Samii’u.
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Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya

 Sylabus yang sebelumnya, anda sudah menghafal surah-
surah Al-Qur’an, adab, nazam, Asmaul Husna, dan hadits-
hadits. Ulangi lagi hafalkan dengan bagus dan lebih mendalam.

1. Bagian dari Al-Qur’an yang dihafal dengan artinya:  
   surah Al-Ikhlas, 
   surah Al-Falaq, 
   surah An-Nas, dan 
   ayat Kursi.

2. Hadits-hadits dengan terjemahannya :

Man qutila duuna maalihii fahua syahiidun

Artinya : “Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan 
hartanya ia adalah orang yang syahid.”
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Laysalkhobru kalmu ‘aayanati

Artinya : “Kabar angin tidak sama dengan menyaksikan 
dengan mata sendiri.”

Alharbu khud’aatun

Artinya : “Perang adalah suatu strategi.”

Almuslimu mir’atul muslimi

Artinya : Seorang muslim adalah cermin bagi muslim 
lainnya.

Assa’iidu man wuiizho bigoirihi

Artinya : “Orang yang beruntung adalah dia yang 
mengambil nasihat dari orang lain.”
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3. Nazam (syair)

  Ho fazl-e-tera yarab ya koi ibtila ho. 
   (kalam- e-mahmud). 

  Quran sabs-e-accah quran sabs-e-piara. 
   (Bukar-e-dil).

4. Doa-doa dengan terjemahannya

5. Adab (tata-krama)

 Setiap saat membiasakan membaca doa-doa ini, 
contohnya : doa menambah ilmu, doa masuk masjid, 
doa keluar masjid, doa mau wudhu, dan juga hafalkan 
doa jenazah.

 Adab-adab yang anda sudah pelajari dibiasakan 
memakai bacaan ini atau adab-adab ini dalam hidup 
anda sehari-hari. Contohnya : adab atau tata-krama 
dalam majelis, di sekolah adab tentang belajar, adab di 
jalan, adab dalam perjalanan, dll.
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6. Asmaaul Husna
  Menghafalkan Asmaaul Husna ini dengan artinya  
 dan biasakan berdoa memakai Asmaaul Husna ini :

   

 Bacalah dengan teliti tentang kehidupan yang 
sangat kita cintai, Hadhrat Masih Mau’ud AS., sebelum 
ditunjuk sebagai Imam Mahdi. Hadhrat Nuh AS. 
adalah nabi Allah SWT. dan bacalah tentang keadaan 
kehidupan Beliau.

7. Siirat (tidak perlu terlalu detail).

   Ashshafii
   At-Tawwabu
   Al-Hakiimu
   As-Salaamu
   Al-Mu’miinu 
   Al-Muhaiminu
   Ar-Rozzaaqu
   Al-Azhiimu.
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Usia 11-12 Tahun

•	 Tahun	ini	
mulailah	
Al-Qur’an	
dipelajari	

dengan	artinya.	

•	 Kalau	bisa	
tahun	ini	

berpuasa	selama	
tujuh	hari.



40

Untuk 6 Bulan 
   pertama

 Pelajarilah dengan baik ayat-ayat Al-Qur’an, hadits, doa, 
Asmaaul Husna, syair-syair, dan peraturan-peraturan (adab).

1.  Bagian dari Al-Qur’an : surah Al-Baqarah ayat 1-17.
2.  Hadits-hadits dengan terjemahannya :

Almutasyaaru mu’tamanun

Artinya : “Orang yang diminta pendapat adalah orang 
yang memegang amanat.”

Almajaalisu bilamaanati

Artinya : “Majelis-majelis pertemuan harus 
diselenggarakan dengan menjunjung nilai amanat.”
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Untuk 6 Bulan 
   pertama

3. Doa-doa

Almar’u ma’a man ahabba

Artinya : “Orang bersahabat dengan siapa yang 
dicintainya.” 

Albalaau muwakkalun bilmantiqi

Artinya : “(Terkadang), bala musibah tiba sebagai akibat 
salah bicara.”

Khoirul umuuri awsaatuhaa

Artinya : “Cara terbaik di dalam melaksanakan segala 
urusan adalah mengambil jalan tengah.”

 Hafalkan doa masuk rumah, keluar rumah, dan 
jangan lupa membaca doa ini pada waktu anda masuk 
dan keluar dari rumah.
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4. Syair-syair : 
  Ham ahmadi bacce hen kuch kar ke dikaen 
  ge-Setaan ki hukumat ko dunia se mita den ge. 

5. Asmaaul Husna
  Setelah menghafal Asmaaul Husna ini dengan  
  artinya dan berdoalah sesuai dengan Asmaaul  
  Husna ini :

6. Siraat (tidak perlu terlalu detail).

a.  Al-Ghaffuru 
  (Yang Maha Pengampun)
b.  Al-Haliimu 
  (Yang Maha Penyabar)
c.  Al-Bashiiru 
  (Yang Maha Melihat)
d.  Al-Qadiru 
  (Yang Maha Kuasa)
e.  Al-Khabiru 
  (Yang Maha Waspada)

 Bacalah tentang kehidupan yang sangat kita cintai 
Hadhrat Muhammad Mustafa SAW. sebelum diangkat 
menjadi nabi. Hadhrat Ibrahim AS. adalah nabi dari Al-
lah SWT., bacalah tentang kehidupan Beliau.
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Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya

 Belajarlah ayat-ayat Al-Qur’an, hadits, Asmaaul Husna, 
doa-doa, syair-syair, dan adab-adab sebagai berikut :

1.  Bagian dari Al-Qur’an.
  surah Al-Baqarah ayat 257-258 dan 285-287.

2.  Hafalkan hadits-hadits ini dengan terjemahannya :

Alyadul ‘ulyaa khairun minalyaditssuflaa

Artinya : “Tangan yang diatas adalah lebih baik dari 
tangan yang dibawah.”

Attaaibu minadz-dzanbi kaman laa dzamba lahu

Artinya : “Seseorang yang sungguh-sungguh bertaubat 
dari sesuatu dosa adalah seperti orang yang sekali-kali 

tidak berbuat dosa.”
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Idzaa ja’akum kaarimu qaomin fa’akrimuuhu

Artinya : “Jika seseorang yang terhormat dari bangsa 
lain datang kepadamu, maka hormatilah.”

Alyaminul faajiru tu’tadauddiyara balakia

Artinya : “Sumpah palsu membuat rumah-rumah 
menjadi sunyi sepi.”

Ittaqunnaaro lau bishikkitamrotin

Artinya : “Hindarilah api (neraka) sekalipun hanya 
dengan separuh buah kurma.”

3. Syair-syair.
  Men apne piyarun ki nisbat ; 
   (Kalam Mahmud).
  Hargiz nah karun ga pasand kabi.
   (Kalam Mahmud).

4. Doa-doa
 Hafalkan doa setelah mendengar adzan dan 
biasakanlah membaca doa ini setelah mendengar 
adzan.
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5. Asmaaul Husna
  Hafalkan Asmaaul Husna ini dengan terjemahnya  
 dan membiasakan memakai dalam doa-doa :

6. Siirat (tidak perlu terlalu detail)

a.  Al-‘Aliimu 
  (Yang Maha Mengetahui)
b.  As-Syahiidu 
  (Yang Maha Menyaksikan)
c.  Al-Kabiiru 
  (Yang Maha Besar)
d.  Al-Aliyyu 
  (Yang Maha Tinggi)
e.  Al-Nashiiru 
  (Yang Maha Menolong)

 Bacalah tentang kehidupan yang tercinta kita 
Hadhrat Masih Mau’ud AS. setelah Allah Ta’ala 
menunjuk Beliau sebagai Masih Mau’ud AS. Nabi Luth 
AS. adalah nabi Allah SWT., bacalah tentang kehidupan 
Nabi Luth AS.
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Usia 12-13 Tahun

•	 Juz	pertama	
dari	Al-Quran	
harus	selesai	

dengan	artinya.

•	 Kalau	tahun	
ini	bisa,	anak	

berpuasa	selama	
10	hari.



47

Untuk 6 Bulan 
   pertama

 Bagian dari Al-Qur’an, hadits-hadits, doa, Asmaaul Husna, 
syair, dan peraturan atau adab sebagai berikut yang harus di-
pelajari :

1. Bagian dari Al-Qur’an : 
  surah Ali-Imran ayat 26-27 dan 191-195.

2. Hafalkan hadits-hadits ini dengan terjemahannya :

Alyadul ‘ulyaa khairun minalyaditssuflaa

Artinya : “Tangan yang diatas adalah lebih baik dari 
tangan yang dibawah.”

Attaaibu minadz-dzanbi kaman laa dzamba lahu

Artinya : “Seseorang yang sungguh-sungguh bertaubat 
dari sesuatu dosa adalah seperti orang yang sekali-kali 

tidak berbuat dosa.”
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Idzaa ja’akum kaarimu qaomin fa’akrimuuhu

Artinya : “Jika seseorang yang terhormat dari bangsa 
lain datang kepadamu, maka hormatilah.”

Alyaminul faajiru tu’tadauddiyara balakia

Artinya : “Sumpah palsu membuat rumah-rumah 
menjadi sunyi sepi.”

Ittaqunnaaro lau bishikkitamrotin

Artinya : “Hindarilah api (neraka) sekalipun hanya 
dengan separuh buah kurma.”

3. Syair (Nazm)
  a.  Men apne piyarun ki nisbat
   (Kalam Mahmud)
  b.  Hargiz nah karun ga pasand kabi 
   (Kalam Mahmud)

4. Doa-doa
  Hafalkan doa sebelum dan sesudah pulang dari  
  perjalanan dan biasakan membaca pada waktunya.
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5. Asmaaul Husna
  Setelah menghafal Asmaaul Husna ini jangan lupa  
 membaca doa.

6. Akhlak yang baik sopan-santun (adab).

7. Siirat (tidak perlu terlalu detail).

a.  Al-Aziizu 
  (Yang Maha Agung)
b.  At-Tawwabu 
  (Yang Maha Penerima Taubat)
c.  Al-Waliyyu 
  (Yang Maha Memimpin)
d.  Ar-Ra’uufu 
  (Yang Maha Belas Kasihan)
e.  Al-Maliku 
  (Yang Maha Merajai)

  Dalam khutbah yang beredar tanggal 10 Februari 
1989 dimana Hadhrat Khalifatul Masih IV rahimahul-
lah sudah menjelaskan tentang akhlak yang baik untuk 
anak-anak bacalah 3 poin tentang akhlak dan man-
faatkan dalam sehari-hari anda, sebagai berikut : cinta 
terhadap kebenaran dan benci terhadap kebohongan, 
kepuasan dalam hidup, kelembutan, keceriaan dalam 
sikap, tabiat, dan sifat.

 Bacalah tentang keadaan atau kehidupan yang kita 
cintai Hadhrat Muhammad Mustafa SAW. waktu masih 
di Mekkah. Hadhrat Syu’aib AS. adalah nabi Allah ba-
calah tentang keadaan kehidupan Beliau.
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Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya

 Belajarlah bagian dari Al-Qur’an, hadits, doa-doa, dan 
akhlak atau adab sebagai berikut :

1. Bagian dari Al-Qur’an : 
  Surah Al-An’aam ayat 96-101 dan 102-109.

2. Hadits-hadits dengan terjemahannya :

Addunya sijnun lilmuminiin wa jannatun lilkaafiriin

Artinya : “Dunia adalah penjara bagi orang-orang 
mukmin dan surga bagi orang-orang kafir.”

Arrooji’u fi hibatihi karoojii fii kayihi

Artinya : “Orang yang mengambil kembali hibahnya 
(pemberiannya) adalah laksana orang yang mengambil 

kembali muntahnya.”
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Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya Laa yahillu limuminin anyahjura akhoohu faoqo 

tsalasati ayyamin

Artinya : “Hendaklah seorang mukmin jangan 
memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 

tiga hari.”

Maa qalla wakafaa khayrun mimmaa katsura walhaa

Artinya : “Apa yang sedikit tapi memadai adalah lebih 
baik daripada yang banyak namun membuat orang lalai 

dari kewajibannya.

Maa halakalmar’u in ‘arofa qodrohu

Artinya : “Tidaklah akan binasa seseorang yang 
mengenal kodratnya sendiri.”

3. Syair (Nazm)
  Jamalo husn-e-quraanurjan-e-har musalman  
  qomar he caand orun ka hamara caand quran he  
  (Duurussamiin).
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Adzhibilba’sa robbannaasi wasyfi antasy-syaafii laa 
shifaa’a illaa syifaauka laa yughadiru sakomaan.

Artinya : “Ya Allah, tuhan sekalian Manusia, 
hilangkanlah kesusahan. Engkau adalah Zat 

Penyembuh tiada kesembuhan melainkan daripada-
Mu, kesembuhan yang tiada meninggalkan penyakit 

sama sekali.

4.  Doa-doa
 Menghafal doa untuk orang sakit dengan artinya 
dan biasakan membaca doa ini waktu pergi untuk 
melihat orang sakit.

5.  Asmaaul Husna
  Setelah menghafal Asmaaul Husna ini dengan  
  artinya dan berdoalah sesuai dengan Asmaaul  
  Husna ini :

a.  Al-Haqqu 
  (Yang Maha Benar)
b.  Al-Waasi’u 
  (Yang Maha Luas)
c.  Al-Haadii 
  (Yang Memberi Petunjuk)
d.  Al-Ghoniyu 
  (Yang Maha Kaya)
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 Yang kita cintai Hadhrat Khalifatul Masih IV 
rahimullah dalam khutbah Beliau yang beredar 
tanggal 10 Februari 1989 dimana Huzur menjelaskan 
tentang akhlak yang baik dan menyuruh anak-anak 
memperhatikannya dan mempraktekannya. 
 
 Beberapa yang anda sudah pelajari dalam enam 
bulan pertama contoh cinta terhadap kebenaran dan 
benci terhadap kebohongan, kepuasan dalam hidup, 
kelembutan dalam sikap dan lakukan amal tersebut 
secara dawam atas akhlak-akhlak ini dan tambah lagi 
beberapa akhlak anak-anak harus pelajari dan biasakan 
mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Contohnya adalah kekayaan hati, bisa mengendalikan 
kemarahan, jangan memandang rendah orang yang 
ilmunya lebih rendah daripada kita.

6.  Akhlak Yang Baik

 Bacalah tentang seluruh kehidupan yang kita 
cintai, Hadhrat Masih Mau’ud AS. Hadhrat Yakub AS. 
adalah nabi Allah, bacalah tentang kehidupan Beliau.

7.  Siirat
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Ham ahmadi bacce hen kuch kar ke dikhaen ge-
Shetaan ki hukumat ko duniase mita den ge.
Har semmit pukaren ge dunia men naziir aya
Har ek ko ja ja kar paygam-e-khuda den ge.

Kehti he galat dunia Isa he abih zindah-
Burhaan tawafaa kiquraan se bata den ge.

Niklen ge zamane men ham sham-e-huda le kar-
Zulmaat mita den ge nurun se basa den ge.

Ae Shaad guman mat kar kamzoor nehi hen ham-
Jab wakt para apni janen bih gunwa den ge.

(Ibrahim Shaad).

8.  Syair
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Usia 13-14 Tahun

•	 Kalau	bisa,	anak	tahun	
ini	berpuasa	selama	15	

hari.

•	 Dalam	sylabus	
sebelumnya,	surah-

surah	Al-Qur’an,	adab,	
syair,	doa-doa,	asmaul	
husna,	dan	hadits-
hadits	yang	sudah	
hafal	diulang	lagi.

•	 Selain	melaksanakan	
salat	berjamaah	sendiri,	
ajaklah	oranglain	juga	
untuk	melaksanakan	

salat	lima	waktu.
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Untuk 6 Bulan 
   pertama

1. Selesaikan dahulu dua juz pertama dari Al-Qur’an  
 Karim dengan artinya.

2. Hafalkan beberapa bagian dari Al-Qur’an dengan  
 artinya : 
  Surah Al-Lahab, Al-Quraisy, Ar-Rad Ayat  9-14, 
  An-Nahl ayat 67-71, hafalkan ayat-ayat   
  ini dengan baik.

3. Hafalkan hadits-hadits berikut beserta artinya :

Afsussalaama baynakum

Artinya : Tebarkan salam diantara kamu.

Athoohuru sathrul ‘iimaani

Artinya : Kebersihan adalah sebagian dari iman.
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Untuk 6 Bulan 
   pertama Tholabul ‘ilmi faridhotun ‘ala kulli muslimin wa 

muslimatin

Artinya : Menuntut ilmu diwajibkan atas setiap muslim 
dan mulimah.

Buniyal islaamu ‘ala khomsin syahadati anlaa ilaaha 
illallohu wa anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluhu 

wa iqoomish-sholaati wa itaizzakaati walhajji wa 
shaomi romazhoona

Artinya : Pondasi Islam diletakkan diatas lima point, 
yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah 
selain Allah dan Muhammad SAW. adalah hamba dan 
Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik 

haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.
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Wo peshwa hamara jis se he nur sara,
Nam us ka he Muhammad dilbar mera yehi he

(Duruusamiin, 10 baris pertama).
Muhammad par hamari jan fida he,

Ki wo koe sanam ka rehnuma he,
(Kalam-e-Mahmud, separuh yang pertama).

Ya ayna faidillahi wal irfaani,
Yasaa ilaikal khalku kazzamanu,

(Qasidah 10 baris pertama).

4.  Syair (Nazm)

•  Biasakan membaca doa-doa berikut sesuai waktunya,     
     misalkan doa makan (pada saat mau makan), dll.

5.  Doa-doa

•  Doa untuk mendapat kecintaan Ilahi Allah SWT.   
 (Bacalah doa ini sesering mungkin) :

Allohhumma inni as aluka hubbaka wahubba man yuhibbuka 
wal ‘amalallazi yuballigguni hubbaka. Allahummaj’alhubbaka 
ahabba illayya minafsi walmaali ahli wa minalmaailbaaridi.

Artinya : Wahai Tuhan-ku, aku mohon kecintaan-Mu dan 
kecintaan orang yang mencintai-Mu dan amalan yang 

menyampaikan aku dalam mencapai kecintaan-Mu. Wahai 
Tuhan-Ku, jadikanlah kecintaan-Mu melebihi kecintaanku 
kepada diriku sendiri, harta bendaku dan keluargaku, dan 

daripada air dingin.
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7. Asmaaul Husna
  Setelah menghafal Asmaaul Husna ini, biasakanlah  
  membacanya dengan atau dalam doa-doa, yaitu:

Bacalah dengan teliti tentang adab kepatuhan dan 
ketaatan terhadap orangtua.

6.  Adab (Tatakrama)

a.  Al-Khooliq,  
b.  Al-Baari’u,  
c.  Al-Musowwiru,  
d.  Al-Qohharu,  
e.  Al-Wahhaabu,  
f.   Al-Fattahu,  
g.  Al-Qoobidhu,  
h.  Al-Baasithu,  
i.   Al-Khoofidhu,  
j.   Ar-Ro’ofi’u.

Sajada wajhiya lilladzi khalaqohu wasyaqqo sam’ahu wa 
bashorohu bi houlihii wa quwwatihi

Artinya : Telah bersujud wajahku kepada Tuhan yang 
menjadikannya yang membelah pendengarannya 

dengan daya upaya dan kekuatan Allah. Maka Maha Suci 
Allah sebaik-baik Tuhan yang menjadikan.

•  Doa dalam sujud tilawah :
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Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya

•  Siirat Hadhrat  Rasulullah SAW. dan Khulafa’ur   
 Rasyidin secara singkat. (Dari pokok-pokok   
 sylabus Majelis Ansharullah Pakistan).

•  Siirat Hadhrat Masih Mau’ud AS. Dan Khulafa’ul     
 Ahmadiyah secara singkat.

8.  Siirat

1. Selesaikan dahulu Al-Qur’an Karim juz 4 dan 5  
 dengan artinya.
2. Bagian dari Al-Qur’an yang harus dihafalkan  
 dengan artinya adalah :
   Surah An-Nashr, Al-Kaafiruun, Al-Maa’uun, 
  Bani Israil (Ayat 79-85), dan As-Sajdah (Ayat 31-36).

3. Hafalkan hadits-hadits berikut dengan   
 terjemahannya :

Aljannatu tahta aqdaamil ummahaati
Artinya : Surga ada di telapak kaki ibu.
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Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya

Wo peshiwa hamara jisse he nur sara,
Naam us ka he Muhammad dilbar mera yehi he.

(Duruusamiin, 10 baris yang kedua).

Muhammad par hamari jan fihda he,
Ki wo koe sanam ka rehnuma he.
(Kalam-e-Mahmud, bagian akhir).

Ya ayna fadhiillahi wal irfaani,
Yas’aa ilaikal khalku kazhom’aani

(Qasidah 11-20).

4.  Syair

Kull biyamiinika wa mimma yaalika

Artinya : Makanlah makanan dengan tangan kanan 
dan makanlah dari depan.

Laa yadkhulul jannata qoothi’un

Artinya : Orang yang memutuskan silaturahmi tidak 
akan masuk surga.
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Allohumma antas-salaamu wa minkas-salamu 
tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroom

Artinya : Ya Tuhan, Engkau yang memberi keselamatan 
dan dari Engkaulah datangnya keselamatan dan 

Engkaulah amat berbakat wahai Tuhan yang Maha 
Gagah dan Maha Mulia.

Allohumma a’ini ‘alla dzikrika wa syukrika wa husni 
‘ibbadatika.

Artinya : Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah hambamu ini 
taufik untuk menyebut-Mu, mensyukuri-Mu, dan 

membaguskan ibadat kepada-Mu.

Allahumma inni a’uudzu bika minal khubutsi wal 
khobaaits.

Artinya : Wahai Tuhan-ku, aku meminta perlindungan-
Mu dari segala macam kotoran jasmani dan rohani.

•  Doa ketika pergi ke kakus (kamar kecil) :

5.  Doa-doa
 Doa-doa setelah melaksanakan salat :
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Alhammdu lillahillazi azhaba ‘anniy al adza wa ’afani 
wa abqoo fiman fa’atihi.

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah 
menghilangkan penyakitku, dan telah menyehatkan, 

dan tinggalkan barang yang bermanfaat.

•  Doa ketika keluar dari kakus (kamar kecil) :

Bacalah dengan detail tentang hak-hak tetangga.
6.  Adab (Tatakrama)
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Usia 14-15 Tahun

•	 Kalau	bisa,	anak	
tahun	ini	berpuasa	

selama	20	hari.

•	 Hafalan	surah-
surah	Al-Qur’an,	

adab,	hadits,	syair-
syair,	dan	Asmaaul	

Husna	dalam	
sylabus	yang	

lalu	hendaklah	
diulang	kembali.
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Untuk 6 Bulan 
   pertama

Kadal faqru an yakuna kufron

Artinya : Kemiskinan itu nyaris membuat orang 
menjadi kafir.

Inna miinasy-sya’ri lahikmatan wa ina minal bayaani 
lasihron

Artinya : Sesungguhnya beberapa syair itu sarat dengan 
kebijakan dan sesungguhnya beberapa uraian pidato 
mengandung daya sihir. (Bacalah bagian pertama dari 

buku Calis Jawahir hal 40).

1. Selesaikan dahulu dua juz pertama dari Al-Qur’an  
 Karim dengan artinya.
2. Bagian dari Al-Qur’an yang dihafal dengan artinya  
 adalah : 
  Surah Al-Qariah, At-Takatsur, Al-Qadr, 
  Al-Kahf (Ayat 1-11 dan 103-111), 
  Al-Ahzab (Ayat 70-74).

3. Hafalkan hadits-hadits berikut dengan artinya :
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Assalaamu’alaikum yaa ahlal qubuuri yaghfirulloha 
lanaa wa lakum antum salafuunaa wa nahnu bil atsari 

wa inna insyaa Allohu bikumullaahiquun

Artinya : Assalamu’alaikum ya ahli kubur, Allah 
mengampuni kami dan kamu. Kamu orang-orang yang 

mendahului kami, dan kami juga Insya Allah akan 
menyusul kamu.

4.  Do’a
 Doa ketika mau masuk pekarangan makam :

 Bacalah dengan detail dan teliti tentang adab-
adab sebagai berikut : adab tentang pembicaraan, 
adab tentang pinjam meminjam (jual-beli), dan adab 
tentang mulaqat (pertemuan).

5.  Adab 

6.  Asmaaul Husna
  Setelah menghafal Asmaaul Husna ini, biasakanlah  
 membacanya dengan atau dalam doa-doa, yaitu:

a. Al-Hafiizhu
b. Ar-Roqiibu
c. Al-Waduudu
d. Al-Majiidu
e. Al-Baa’itsu
f.  Al-Wakiilu
g. Al-Qowiyyu

h. Al-Matiinu
i.  Al-Hamiidu
j.  Al-Muhshi
k. Al-Mubdi-u
k. Al-Mu’iidu
l.  Al-Muhyii
m. Al-Mumiitu
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Laa yu’minu ahadukum hatta yuhibba liakhihi maa 
yuhibbu linafsihii

Artinya : Diantara kamu tidak seorang pun akan 
jadi mukmin hakiki kalau dia tidak memilih untuk 

saudaranya sendiri barang yang sama yang kamu (dia) 
sukai.

• Siirat Khaatamun Nabiyyin SAW. 
 (Dari Hadhrat Mirza Bashir Ahmad, MA. Hal.101-200).
• Shamail Ahmad (Diini Malumaat).
• Nama-nama Asyroh-Mubasyiroh dan siiratnya   
 yang singkat.

7.  Siirat

1. Selesaikan dulu juz 7-8 Al-Qur’an dengan artinya.
2. Hafalkan bagian Al-Qur’an dengan artinya, yakni :
  Surah Al-Hashr (ayat 19-25), Al-Saff (ayat 1-15), 
  Al-Jumuah (ayat 1-12), Al-Zilzal, At-Tin, 
  Al-Insyirah, Ad-Dhuha.

3. Hafalkan hadits-hadits berikut ini dengan artinya :

Untuk 6 Bulan 
  Selanjutnya
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Iyyakum wazhonna fainnazhonna akdzabul hadiitsi

Artinya : Kamu harus hindari dari perasaan mencurigai 
orang lain karena mencurigai adalah bagian dari 

bohong.

Iyyakum walhasada fainnalhasada ya’kullulhasanaati 
kamaa ta’kulunnarul hahtoba

Artinya : Kamu harus hindari perasaan dengki, karena 
dengki akan memakan habis kebajikan sama seperti api 

memusnahkan kayu api.

Nur-e-furkan he jo sab nurun se ajla nikla,
Pak wo jis se ye anwaar ka deriya nikla. 

(Duruusamiin).

Ik na ik din pesh ho ga tun fana ke saamne,
Cal nehi sakti kisi ki kuch kaza ke saamne.

(Duruusamiin).

Non’ni halan-e-jamaat mujeh kuch kehna he,
Par he ye syarat-e-ki zaya mera pygaam-e-na ho.

(Kalam-e-Mahmud).

Hen’badah must badah aasaham Ahmadiyat.

4.  Syair (Nazm)
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Allahumma kamaa ahsanta kholqi fa ahsin khuluqiy

Artinya : Wahai Tuhan-ku, sebagaimana Engkau telah 
membaguskan tubuhku, baguskanlah pula akhlakku.

Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa’ala 
rizqika afthortu birohmatika yaa arhamarroohimiin

Artinya : Ya Allah karena-Mu aku berpuasa dan kepada-
Mu aku beriman dan dengan rizki dan rahmat-Mu aku 

berbuka, wahai Zat Yang Maha Pengasih dari segala 
yang pengasih.

5.  Doa-doa
  Hafalkan doa-doa ini dengan artinya dan   
 biasakanlah baca pada waktunya :

•  Doa ketika bercermin

•  Doa berbuka puasa
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Allahumma ahillatu’alainaa bil’amni wal iimaani 
wassalaamati wal Islaam, wattaufiiqo lima tuhibbu wa 

tardhoo robbiy wa robbukallah. Hilaalu khoirin wa rusydin 
Allahumma inniy as’aluka min khoiri hadzasy-syahri wa 

khoiril qodri wa’a’uudzubika minsyarrihi

Artinya : Ya Allah, tampakanlah bulan sabit diatas kami 
dengan keamanan dan iman, dengan keselamatan dan 

Islam serta taufik untuk melakukan perbuatan yang 
Engkau sukai dan Engkau ridhai. Tuhanku dan Tuhanmu 

adalah Allah. Hilal yang membawa kebaikan dan 
kebenaran. Ya Allah, aku memohon kepada-
Mu dari kebaikan bulan ini dan kebaikan 

takdir dan aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukannya.

Allahumma lakalhamdu anta kasautaniihi, as’aluka 
khoirohu wa khoiro maa shuni’a lahu wa’a’udzubika min 
syarrihi wa syarri maa shuni’a lahu. Alhamdulillahilladzii 

kasaaniy maa uwaariy ‘aurotiy wa atajammalu bihi 
hayaatiy

•  Doa ketika melihat bulan

•  Doa ketika memakai pakaian baru
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Artinya : Ya Allah, hanya bagi Engkaulah segala puji. 
Engkau telah memakaikan pakaian baru ini kepadaku. 

Aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan 
pemakainya dan aku berlindung kepada-Mu dari 

keburukannya dan keburukan pemakainya. Segala puji 
bagi Allah yang memberiku pakaian untuk menutupi 

auratku dan untuk berhias dengannya di masa hidupku.

Bacalah dengan detail adab tentang ilmu.

6.  Adab

7.  Asmaaul Husna
  Hafalkan Asmaaul Husna berikut ini dan amalkan  
  dalam doa-doa ketika salat :

a.  Al-Hayyu
b. Al-Qoyyumu 
c. Al-Maajidu 
d.  Al-Waahidu 
e.  Ash-Somadu
f.  Al-Qoodiru
g.  Al-Muqtadiir
h.  Al-Muqoddim
i.  Al-Muakh-khir
k.  Al-Awalu
l.  Al-Aakhiru
m.  Al-Baathinu
n.  Al-Waliyyu



72

aaa

PENGURUS PUSAT
MAJELIS KHUDDAMUL AHMADIYAH 

INDONESIA
2010


